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Az alapképzés zárása, azaz a záróvizsga és a felvételi vizsga letétele több elágazási
lehetőséget tartalmaz. Ezek a lehetőségek azt a célt szolgálják, hogy minden érintett a
számára legkényelmesebb módon tehesse le a szükséges vizsgákat, ugyanakkor a
szabályokat nem ismerők számára nehezen áttekinthető. Jelen tájékoztató célja, hogy időben
felhívja a figyelmet a választási lehetőségekre és az ezekkel kapcsolatos teendőkre.
A vizsgák feltételeit a VIK felvételi szabályzata rögzíti:

https://www.vik.bme.hu/document/4523/original/bsc-zv-msc-felv-210323.pdf
Az alapképzést záróvizsgával kell befejezni, amelynek két része van: az elkülönített vizsga és
a tanszéki vizsga. Ez utóbbi tartalmazza a szakdolgozat védését és egy vizsgát a választott
specializáció-tantárgyból.
A védést és a hozzá kapcsolódó vizsgát mindenkinek, az IMSc programban résztvevő
hallgatóknak is le kell tenniük.
A mesterképzésre felvételi vizsgát kell tenni, ezt mindenkinek, az IMSc programban résztvevő
hallgatóknak is le kell tenniük.
A VIK a záróvizsga elkülönített részét és a felvételi vizsgát úgy szervezi, hogy a két vizsga
azonos legyen. Ezt alapesetben írásban kell letenni, de a korábban kiváló tanulmányi
eredményeket felmutató hallgatók – így az IMSc hallgatók is – kérelmezhetik a szóbeli vizsgát.
Ha egy kiváló hallgató – pl. IMSc hallgató – az elkülönített záróvizsgán szereplő tantárgyakból
a megszerezhető IMSc pontok legalább 50%-át megszerzi, az elkülönített záróvizsgájára jeles
osztályzatot kap. Ez azt jelenti, hogy nem kell a záróvizsga elkülönített részét teljesíteni, de a
felvételi vizsgán meg kell jelenni! A felvételi vizsga eredménye már nem befolyásolja a
záróvizsga eredményét, de a felvételi pontszámot igen.
A fenti lehetőségeket a következőképpen is bemutathatjuk:
1. A hallgató úgy dönt, hogy írásbeli vizsgát tesz.
a. Ha az IMSc pontok száma 50%-nál kisebb, az írásbeli eredménye alapján
kap jegyet a záróvizsgájára és pontszámot a felvételin.
b. Ha az IMSc pontok száma legalább 50%, az írásbeli eredménye alapján
kap pontszámot a felvételin, de a záróvizsga elkülönített részének
eredménye jeles, függetlenül az írásbelin elért eredménytől.
2. A hallgató úgy dönt, hogy szóbeli vizsgát tesz.
a. Ha az IMSc pontok száma 50%-nál kisebb, a szóbeli eredménye alapján
kap jegyet a záróvizsgájára és pontszámot a felvételin.

b. Ha az IMSc pontok száma legalább 50%, a szóbeli eredménye alapján kap
pontszámot a felvételin, de a záróvizsga elkülönített részének eredménye
jeles, függetlenül a szóbelin elért eredménytől.
Ezt követően mindkét esetben meg kell jelenni a védésen, ahol megtörténik a
szakdolgozat védése és a vizsga a választott specializáció-tantárgyból.
Milyen előnye van a szóbeli vizsgának és a megszerzett, legalább 50% arányú IMScpontnak?
1. A szóbeli vizsga kötetlenebb, mint az írásbeli vizsga. A vizsgáztatók a kiváló
képességű hallgatókkal „szakmai beszélgetést” folytatnak, nem szigorú számonkérést
tartanak. A vizsga időtartama kb. 30 perc, szemben a 120 perces írásbelivel.
2. Az 50% arányú IMSc pont birtokában megvan a hallgató biztonsága, hogy az
elkülönített záróvizsga érdemjegye jeles, diplomájának minősítését (pl. kitüntetéses
diplomáját) nem befolyásolja hátrányosan a vizsgán mutatott véletlen gyengébb
szereplés.
Milyen teendői vannak egy IMSc-s hallgatónak a vizsgák megkezdése előtt?
1. A mesterképzésre jelentkezni kell a felvi.hu-n az adott felvételi időszakban előírt
jelentkezési határidőig (november 15-ig, ill. február 15-ig).
2. El kell dönteni, hogy írásbeli vagy szóbeli vizsgát szeretne tenni.
a. Ha írásbeli vizsgát szeretne tenni, nincs további teendő, a VIK honlapján
közzétett helyen és időben meg kell jelenni és megírni a vizsgát.
b. Ha szóbeli vizsgát szeretne tenni, erre vonatkozó, más tájékoztatóban
részletezett kérelmet kell beadni a Felvételi Bizottsághoz az adott időszakra
közzétett határidőig.
Az IMSc pontokat a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben rögzített adatok alapján
értékeljük, és az érintettek számára a jeles osztályzatot automatikusan megadjuk.
Mi történik akkor, ha az IMSc hallgató más szakon kíván mesterképzésen továbbtanulni,
mint ahol az alapképzést végezte?
Ebben az esetben két független vizsgát kell tenni. Az alapképzésnek megfelelő szakon tett
vizsgának csak a záróvizsga-érdemjegye, a mesterképzésnek megfelelő vizsgának csak a
felvételi vizsga pontszáma számít az értékelésben.
A két vizsga független, azaz a két vizsga egymástól függetlenül lehet írásbeli vagy szóbeli.
A két vizsgának nincs közös része, sem a záróvizsga, sem a felvételi vizsga nem váltja ki a
másik szak felvételi vagy záróvizsgáját. Az IMSc (integrált alap- és mesterképzés) célja, hogy
a hallgatók azonos szakon jussanak el a mesterdiplomáig.
Kérdések, problémák
Amennyiben a tanulmányok zárásával kapcsolatban kérdése van, forduljon a Felvételi
Bizottság elnökéhez:
Dr. Sujbert László FB elnök, msc-felveteli@vik-dh.bme.hu
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